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Info
Ingen medaljer til Carsten og Charlotte på trods af 3 gange 599 på 300 meter ved EM.
De var begge igennem elimination, hvor de begge skød 599 og så fik lov til at skyde en
gang mere. Charlottes 599 er en tangering af Verdensrekorden.
Her gentog Carsten de 599 men med lidt for få x’10 ere, så det blev igen til en 4. plads.
Det blev til en 8. plads med 592 til Charlotte.
Der kommer mange som gerne vil prøve at skyde, og en del af disse melder sig ind i
klubben.
Så hvis der er nogle der vil være med til at fastholde denne gruppe bedre end vi pt. gør, så
henvend dig til Claus på riffel og Peter på pistol.
Ovenstående stod i sidste brev, men desværre, så har der ikke været den store
respons fra medlemmer, der vil være med til at gøre klubben endnu bedre.
På sidste bestyrelsesmøde vendte vi tanken om airsoft og bueskydning.
Jeg har efterfølgende rettet en henvendelse til Sport og Fritid vedr. arealet mellem beach
Wolley banerne og kuglefanget fra de gamle 200 meter baner.
Arealet er ca. 60 meter bred og 80 meter lang.
I oplægget til S&F nævnte jeg forskellige tiltag, som vi vil anvende arealet til:






Terrænskydning med luftpistol
Terrænskydning med cal. 22 pistol
Softball skydning
Faldmålskydning cal. 22 biatlon (løb/skydning)
Udendørs bueskydning

For at kunne sætte dette i gang, så er vi nød til at finde personer, som vil varetage de
forskellige tiltag som jeg efterlyste sidste gang, så I er nød til at være mere aktive i
foreningen, for at vi kan udvikle os, og fastholde den aktivitet vi allerede har.
Vi satser meget på at få uddannet 6 trænere på riffel og 6 trænere på riffel på det første
kursus der bliver lavet i DGI regi her i efteråret.
Umiddelbart vil det være 2 i børneafdelingerne, 2 til grupperne 21-60 og 2 til grupperne
+60
Jeg regner med, at der kommer 2 trænerkurser igen i 2020 og her vil vi igen satse på 1-2
personer fra hver gruppe, så vi får vænnet os til at have en træner på banen hver gang der
er klubtræning i alle afdelingerne.

Så Kim og Peter skal straks i gang med lidt benarbejde for at få fundet personer til de
ledige pladser.
DGI er i gang med at finde datoer og personer, som skal være instruktører på kurserne.
Alle der har pistoler skal huske, at de skal være aktive for at opretholde deres
våbentilladelser mindst 6 gange om året.
Så husk at få påført din aktivitet på dit kort, så vi eventuelt kan vise SKV, at du er aktiv.
Ellers skal jeg sende dig en SKV5, og du risikerer at politiet henter dit våben og beholder
det indtil du igen opfylder kravene.
Ovenstående stod også i sidste info brev, og vi kan se, at der stadig er en hel del,
der har en pistol eller flere, som ikke er særlig aktive.

På hjemmesiden pletskud.dk, som har fået et nyt udseende, kan du se stævner i DGI regi
både i Østjylland som uden for Østjylland.
Den nye skyttekonsulent er i gang med en udskiftning af forældet materiale, så den skulle
gerne i løbet af efteråret blive 100% up to date.
Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus.
Ungdom pistol
Ungdom riffel
Veteran 55+ pistol
Veteran 55+ riffel
Handicap riffel
Riffel med træner
Pistol med kassevagt

mandag
onsdag
onsdag og torsdag
mandag og torsdag
mandag og onsdag
mandag og torsdag
tirsdag, onsdag og torsdag

17.00 – 18.30
17.45 – 19.15
14.00 – 17.00
12.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.45 – 21.00
18.00 – 21.00

Der vil normalt være åbent med fri adgang, hvis du selv har brik, våben og ammunition med dig, så
du kan træne når det passer dig.
Hvis du er pistolskytte, så husk at notere på dit kort, hvad du har skudt.

Fra det sidste bestyrelsesmøde
Økonomi:
Orientering om økonomi fra Jette
Indtægterne fra kontingenterne ser fine ud, og der kommer stadig nye medlemmer i klubben.
Regnskab og budget for 2019 blev gennemgået og justeret.
Booking af huset skal ske pr. 1.1. for hele 2020 og foråret 2021. Gentagelse af arrangementer har
første prioritet i året efter, men der skal være plads til småændringer.
5 kuglefang bane 11-15 udskiftes til cyklonkuglefang, da der ikke kan skydes med hagl på
kuglegranulat kuglefangene, som vi pt. har.
Der er solgt 3 af de gamle til Fyns Skytteforbund.
Kontingent for 2020 vil være 870/600/1470/320

Våbeneftersyn for privatejede våben
Så er det atter ved tide at fremvise rifler og pistoler i Skytternes Hus, Gøteborgalle 11, 8200 Århus
N.
Jeg skal til 3 møder i uge 42 og 43, så derfor bliver det:
Uge 42
mandag til onsdag
19.00 – 21.00
Uge 43
mandag og tirsdag
19.00 – 21.00
Der er ikke mindre end 456 våben, hvor jeg pt. har set mine egne og 4 andre, så der er lang vej.

Spisning i Skytternes Hus
Der spises stadig hver onsdag kl. 18.
Husk at bakke op med deltagelse, når det kan passe dig.
Jo flere der deltager, jo større er lysten til at lave maden.
Bestilling på 26 40 40 10 inden 8 onsdag morgen.
Våbenpåtegninger i oktober – november - december
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest
3 mdr. før udløb og det tager normalt ca. 1 mdr. at få en Skv2 igennem systemet, hvis jeg ikke har
lavet en fejl, eller der er ferie på SKV, så se at få lavet SKV2’eren ca. 6 mdr. før udløb.
Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage
Onsdag den 2. oktober
Skytternes Hus
Onsdag den 9. oktober
aflyst pga. møde
Onsdag den 16. oktober
Skytternes Hus efter 20.00 pga. våbeneftersyn
Onsdag den 23. oktober
aflyst pga. møde
Onsdag den 30. oktober
aflyst pga. ferie
Onsdag den 6. november
Skytternes Hus
Onsdag den 13. november
Skytternes Hus
Onsdag den 20. november
Skytternes Hus
Onsdag den 27. november
Skytternes Hus
Onsdag den 4. december
Skytternes Hus
Onsdag den 11. december
Skytternes Hus
Onsdag den 18. december
Skytternes Hus

Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb eller fornyelse af en sådan.
Det koster samtidigt 350 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse.
Beløbet skal betales samtidigt med udfyldelsen.
Beløbet er steget fra 200 til 300 kr. + 50 kr. så du skal have 350 kr. med i kontanter.
Kommende bestyrelsesmøder
Mandag d. 28.10.19
KL.19.00
Mandag d. 09.12.19
KL.19.00
1.10.2019/Finn Danielsen

